Pravidla marketingové akce „DOPORUČ A ZÍSKEJ"
Akce
Pořadatelem akce je obchodní společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou
266/2, PSČ 140 22, IČO: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2322 (dále jen "O2").
Tato pravidla akce stanovují podmínky pro získání slevy za doporučení v případě uzavření nové smlouvy na
poskytování služeb elektronických komunikací mezi O2 a doporučeným účastníkem (dále jen „doporučený“) za
podmínek stanovených níže v případě, že k uzavření smlouvy dojde na základě doporučení doporučujícího
účastníka (dále jen „doporučující“).

Doba trvání akce
Akce trvá od 25. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

Kdo se může akce zúčastnit
Akce se jako doporučující mohou zúčastnit jen individuálně oslovení účastníci se službou od O2. Jako
doporučovaný se akce může zúčastnit osoba, která splní níže uvedené podmínky. Akce není určena pro účastníky
s rámcovou dohodou či individuální cenovou nabídkou ani pro zaměstnance O2 či osoby v obdobném poměru k
O2.

Sleva
Při splnění následujících podmínek lze za doporučení získat slevu 1.000,- Kč s DPH do vyúčtování (faktury) jak z
měsíčního paušálu stávající služby doporučujícího tak z měsíčního paušálu nově zřízené služby doporučeného.
Jedná se o slevu ze základní ceny služby vč. DPH. Slevu nelze uplatnit na služby a/nebo produkty třetích stran,
a to zejména na platební transakce. Dále nelze slevu uplatnit na služby čerpané nad rámec uvedeného
měsíčního paušálu, na sankce, na pojistné a na splátky.

Čerpání slevy:
U doporučujícího i doporučeného: Sleva bude rozložena do dvou či více po sobě jdoucích vyúčtování (faktur),
dokud celková sleva z účtovaných částek nedosáhne 1.000,- Kč s DPH. Maximální výše slevy je 500,- Kč na
1 vyúčtování (fakturu).

Průběh akce a předpoklady vzniku nároku na slevu
1.

Stávajícímu zákazníkovi O2 jako doporučujícímu může být ve vybrané prodejně O2 nabídnuta ze strany
O2 účast na této akci. Pokud doporučující s účastí na akci souhlasí, je mu zaslána SMS s unikátním kódem
(dále jen „Kód“), který je oprávněn sdílet s osobami, u nichž předpokládá zájem o sjednání služby
mobilního volání od O2.

2.

Doporučeným je nový nebo stávající zákazník O2, který v době trvání akce uplatní ve stanovené
prodejně O2 Kód získaný od doporučujícího při sjednání nové služby mobilního volání s některým z
následujících tarifů:
FREE+ Modrý; FREE+ Bronzový; FREE+ Stříbrný; FREE+ Zlatý; NEO Bronzový; NEO Stříbrný; NEO Zlatý;
NEO Platinový; FREE+ 4 GB; FREE+ 7 GB; FREE+ 14 GB; FREE+ 60 GB; NEO 5Mb/s; NEO 20 Mb/s; NEO 300
Mb/s; NEO 300 Mb/s Premium (včetně případů, kdy uvedené tarify představují nově sjednané nastavení
tarifu O2 Spolu).

3.

Nárok na slevu doporučujícímu i doporučenému vzniká uplynutím 45 dní ode dne zřízení výše uvedené
služby doporučenému, a to pod podmínkou, že doporučený s O2 řádně uzavřel platnou smlouvu o
poskytování služby, že doporučený tuto službu reálně využívá, zejména že v síti O2 aktivoval SIM kartu
se službou a že neprovedl úkon směřující k ukončení smlouvy. Sleva bude uplatněna počínaje prvním
vyúčtováním (fakturou) vystaveným po uplynutí 45 dnů při splnění výše uvedených podmínek.

Doporučující:
•

musí mít v době zahájení účasti na akci i v době vzniku nároku na slevu aktivní alespoň jednu službu od
O2, u které není omezeno ani přerušeno její poskytování.

•

nesmí mít vůči O2 dluhy po splatnosti a nesmí být evidován kvůli svému prodlení v registru dlužníků
(zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku.

•

může získat nejvýše 10 slev v případě doporučení 10 doporučených, kteří splní podmínky této akce.

•

má nárok pouze na jednu slevu v případě jednoho doporučeného, a to i v případě, že dojde ke zřízení
více služeb jím doporučeným účastníkem.

Doporučený
•

musí mít v době v době vzniku nároku na slevu aktivní výše uvedenou službu od O2, u které není
omezeno ani přerušeno její poskytování.

•

nesmí mít vůči O2 dluhy po splatnosti a nesmí být evidován kvůli svému prodlení v registru dlužníků
(zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku.

•

může získat nejvýše jednu slevu.

•

může uplatnit Kód jen ve stejné prodejně O2, ve které Kód získal Doporučující.

Další podmínky
•

Doporučující nemůže doporučit sám sebe.

•

Za možnost čerpat slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.

•

Slevu v rámci akce lze kombinovat s výhodou z jiné marketingové akce či speciální nabídky O2.

•

Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu vzniku a/nebo trvání nároku na slevu uvedeného výše v
těchto pravidlech, je O2 oprávněna slevu neposkytnout či požadovat zaplacení částky odpovídající
skutečně vyčerpané slevě. Toto právo může O2 uplatnit na jakémkoli vyúčtování za služby poskytované
účastníkovi nebo samostatně vystaveným dokladem odeslaným účastníkovi.

Prodejny, ve kterých akce probíhá:
Břeclav
Hodonín, Národní třída
Hranice, OC Kaufland
Kopřivnice, OC Kaufland
Kroměříž, Obvodová
Kyjov, Svatoborská KL
Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní
Uherské Hradiště, Obchodní
Uherský Brod, Vlčnovská, KL
Vsetín, Smetanova
Zlín, náměstí Míru
Zlín, OC Centro

Účastí na akci vyjadřují doporučující i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je
dodržovat. O2 si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit. Tyto změny
oznámí účastníkům zveřejněním změn na webových stránkách www.o2.cz.

